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Julebrev Oppegård Vel 2018 
Året 2018 

Det har vært et aktivt år for styret hvor mye av styrearbeidet har vært preget av å få kontroll på 

driften av Grendehuset.  Som kjent ble andelslaget for Grendehuset oppløst i fjor og 2018 er 

det første året Oppegård Vel er eneeier av hus og eiendom.  I vår årsberetning for 2018 vil vi 

komme med mer utfyllende informasjon og status for Grendehuset. 

 

Oppegård Vel har gjennomført dugnader i Myraparken, Tusse badeplass, Sætreskogparken og 

på vår eiendom i Vellets vei 16b. 

 

Oppegård Vel har i tillegg arrangert St. Hansfest på Tusse, grilling i Sætreskogparken for 

barnehagene og julegrantenning på Grendehuset. 

 

Nedenfor følger informasjon om de sakene styret har brukt mest tid på i høst: 
 

Reguleringsplan for Oppegård stasjonsområde og jernbanebroa 

Styret i Oppegård Vel har gjennom mange år arbeidet med nærmiljøet vårt og har forsøkt å ha 

spesielt fokus på Oppegård stasjonsområde, jernbanebroa, fylkesvei 152 og barnas skolevei. 

 

Onsdag 14. november arrangerte Oppegård kommune et åpent møte om kommuneplanen for 

Nordre Follo kommune. Oppegårds ordfører Thomas Sjøvold stilte sammen med 

nøkkelpersoner fra administrasjonen.   

Det ble et informativt møte med god debatt og vi fikk lagt fram resultatet av vår 

underskriftskampanje hvor temaet var vår bekymring for den trafikkfarlige jernbanebroa. 

 

• Info om jernbanebroa v/Oppegård avis: https://www.oavis.no/artikler/nyheter-

prosjekterer-ny-overgangsbro-med-fortau/451140    

• Info om underskriftskampanjen og mye mer kan du lese her https://oppegardvel.no/ny-

jernbanebro-ved-oppegard-stasjon-na-underskriftskampanje/  

Oppegård vel vil så snart som mulig ha oppfølgende samtaler med Oppegård kommune om 

mulige kortsiktige tiltak for å bedre forholdene rundt jernbanebroa.  

Sætreskogparken fullføres – en 100 år gammel drøm. 

I 2017 ble vellet tildelt kr 75 000 fra Oppegård kommunes bevilgninger til nærmiljøtiltak. Det 

satte oss i stand, i løpet av sommeren i år, til å anskaffe og montere en "kravlepyramide" til 

den allerede opparbeidede lekeplassen. I tillegg var tildelingen nok til å realisere den planlagte 
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paviljongen ved grillplassen. Utformingen var basert 

på en tegning av arkitektfirmaet SHARK. Bjørn Erik 

Gamborg har et engasjement ved Bastøy Fengsel 

og foreslo at innsatte ved fengselet kunne bygge og 

montere paviljongen. Dette skjedde i løpet av 

september. Vellets samarbeid med 

Kriminalomsorgen var interessant for lokalmedia, og 

Østlandets Blad hadde en fin reportasje om 

prosjektet (se link 

https://www.oblad.no/satreskogparken/oppegard-

vel/nyhet/fra-bastoy-fengsel-til-satreskogparken-for-

a-lage-leskur/s/5-68-484112 ). 

Årets julegave til Oppegård vel: I løpet av høsten 

ble det utarbeidet søknader om støtte til å 

rehabilitere selve vanntårnet. Søknader om midler 

ble sendt til Oppegård kommune, Sparebank-

stiftelsen DNB og til Gjensidigestiftelsen. For kort tid 

siden ble det klart at Oppegård kommune støtter 

denne rehabiliteringen med kr 75 000. Det vil si at 

vellet har mottatt i alt kr 225 000 til 

Sætreskogparken fra kommunen. Omtrent samtidig 

fikk vi beskjed fra Sparebankstiftelsen DNB om at vi 

i år blir tildelt kr 541 500 til vanntårnet. Den samme 

stiftelsen har tidligere tildelt kr 600 000 til 

Sætreskogparken. Den 20. desember får vi vite om 

Gjensidigestiftelsen også vil tildele oss midler. 

Dette betyr at årets tildelinger vil sette oss i stand til å sette kronen på verket for Sætreskog-

parken ved at vi kan rehabilitere og bevare dette historiske dugnadsmonumentet og gjøre 

toppen av tårnet med den flotte utsikten tilgjengelig for allmenheten.   

Tusen takk til alle som har bidratt til dette prosjektet. 

Styret ønsker til slutt å formidle at vi gjerne vil ha en enda bedre dialog med våre medlemmer.  

Følg oss gjerne på Facebook og vår hjemmeside www.oppegardvel.no .  

Vi vil også gjerne ha kontakt med noen som kan tenke seg å bidra i 

styrearbeidet eller i noen av våre prosjekter. Ta gjerne kontakt på 

post@oppegardvel.no . 

 

 

Paviljongen i Sætreskogparken september 2018 

Vanntårnet med prosjektert utsiktsplattform 

Til slutt ønsker styret i Oppegård Vel å ønske  

alle sine medlemmer 

En riktig God Jul og et Godt nytt År. 
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